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احلد األدنى من سنن النرص والتمكني
جيى أن كعؾؿ أن اهلل ﷻ خؾؼ ـؾ يشء يف افؽقن وجعؾف يسر وؾؼ كظوم وشــ دؿقؼ وأكف حقـام
أوجد افســ افؼظل افذي أمر افعبود بسؾقـف جعؾ افســ افؼظل دارج ضؿـ كظوم افؽقن ; وهلذا
جعؾ إكبقوء جيرون وؾؼ هذه إشبوب وجعؾ مو ٓ يدرـف افعؼقل مـ أبقاب اإلظجوز يؼتبس مـ
هذه افســ .
وهلذا ٓ جيري اهلل كتقجي إٓ وجعؾفو تدور وؾؼ شبى حمؽؿ ظؾؿف افبؼ أم مل يعؾؿف هلذا جتد يف دوائر
اإلظجوز مو يلمر بف اهلل ﷻ افـبل أن يسؾؽ شبى مـ إشبوب وفق ـون ؿؾق ً
ال وهـو مقضع اإلظجوز
يعـل حتك اإلظجوز ٓبد ؾقف مـ شؾقك شبى ـقين وادراد ذهذا أن اهلل تعوػ حقـام يلمر كبل مـ أكبقوئف
أو ويل مـ أوفقوئف يلمره بوختوذ شبى وفق يسر فقجري اهلل حتً هذا افسبى أمقر ظظقؿي  ,هذا كجده
قشك َأ ِن ْ ِ
اْض ْب بِ َع َص َ
وك ا ْف َب ْح َر َؾو ْك َػ َؾ َؼ ﴾ ( افشعراء  ) 16 :حقـام يؼقل
يف ؿقفف ﷻ دقشك ﴿ َؾ َل ْو َح ْقـَو إِ َػ ُم َ
ؿوئؾ ْضب مقشك فؾبحر ٓ تمثر يف افبحر  ,كؼقل فؽـ هذا احلد إدكك افذي يتخذه مقشك جعؾف اهلل
ﷻ شبى مؼوبؾ هلذا إثر افعظقؿ  ,ؾوفعصو ٓ تمثر يف افبحر وفؽـ هذا احلد إدكك افذي يستطقع
مقشك إخذ بف  ,وإشبوب افبسقطي إذا ـون مـفو افـتوئٍ ادوديي افعظقؿي ؾال تؽقن إٓ يف أبقاب
وء َهو ا َْدخَ ُ
ً َؿ ْب َؾ
ً َيو َف ْقتَـِل ِم ُّ
وض إِ َػ ِج ْذ ِع افـَّخْ َؾ ِي َؿو َف ْ
اإلظجوز ; وهلذا حقـام أمر اهلل ﷻ مريؿ ﴿ َؾ َل َج َ
َسيو ()14وهزِّ ي إِ َفق ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ؽ
َه َذا َو ُــ ُ
َ ُ
ْ
ًْ ك َْس ًقو َمـْس ًّقو (َ )16ؾـَو َد َاهو م ْـ َ ْحتت َفو َأ َّٓ َ ْحت َز ِين َؿدْ َج َع َؾ َر ُّبؽ َ ْحتتَؽ َ ِ ًّ
وؿ ْط ظ َؾق ِ
ج ْذ ِع افـَّخْ َؾ ِي تُس ِ
بِ ِ
ؽ ُر َض ًبو َجـ ِ ًّقو ( ( ﴾ )12مريؿ  ) 12-16 :ؿؾام يستطقع اإلكسون أن هيز افـخؾ
َ ْ
َ
فقتسوؿط افتؿر وذفؽ فشدتف ؾؽقػ بؿـ جوءهو ادخوض ! ,فؽـ ٓبد مـ إخذ بوفســ افؽقين وفق
ـون يشء يسر ؾلخذ افسببى ٓبد أن يسبؼ ورود إثر ; ؾزؽؿ ـقن ادخوض يضعػ ظـ هز
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ِ
قشك فِ َؼ ْق ِم ِف
افشجرة فؽـ ٓبد مـ أخذ افسبى فقرود إثر  ,وـام يف ؿقفف ﷻ ﴿ َوإِذ ْاشت َْس َؼك ُم َ
َؾ ُؼ ْؾـَو ْ ِ
وك َْ
اْضب ِّب َع َص َ
احل َج َر َؾوك َػ َج َر ْت ِمـْ ُف ا ْثـَتَو َظ َْ
ؼ َة َظ ْقـ ًو ﴾ ( افبؼرة  ) 16 :أمر اهلل ﷻ مقشك دو
اشتسؼوه فؼقمف دو ـوكقا يف افتقف أمره أن يرضب بعصوه احلجر  ,واحلجر ٓ خيرج مـف موء أو ؿطرة موء
ً
ؾضال ظـ أن تـػجر مـف افعققن وفؽـ اهلل أمر بوفرضب ظذ ذات احلجر فقخرج مـف شبى واهلل ؿودر
ظذ أن خيرجف بال شبى ـام أوجده مـ ظدم ; وفؽـ اهلل ﷻ جعؾ دائرة افؽقن تدور ظذ كظوم شببل
حمؽؿ حتك ٓ يتقاـؾ افـوس أو يتعؾؼقن بوفقمهقوت وفذفؽ يؼقل افعؾامء يف إمقر ادػضقي
فؾؼك :ـؾ شبى مل يدل افدفقؾ افؼظل ظذ ـقكف شبى ومل يثبً بوحلس ظذ أكف شبى ؾذفؽ
وشقؾي فؾؼك  ,مثؾ افذيـ يتعؾؼقن بوٕبراج إذا ـون ؾالن برجف ـذا وبرجف ـذا ؾنن مـ أؾعوفف ـذا
وـذا  ,كؼقل هؾ دل افدفقؾ افؼظل ظذ هذا ؾفذا جعؾ شبى مل جيعؾف اهلل شبى  ,وهق كقع مـ أكقاع
افؼك  ,ؾالبد مـ وجقد إشبوب ادوديي وفق ؿؾً وفؽـ مو هق ادؼدار افذي بف كعرف أن هذا افؼدر
افسببل يؽػل فؾقصقل فؾـتقجي .
هـوك أشبوب يسرة جدً ا ٓ تؽقن إٓ فنأكبقوء ; وهلذا فقس ٕحد مـ إوفقوء أن يقاجف أمي ـوؾرة
ويظـ أن معف ظصو ـعصو مقشك شقفؾؽ ذهو افـوس ؾقػؾؼ ذهو افبحر  ,ؾفذا ٓ يؽقن إٓ فنأكبقوء فؽـ
دو ضعػ إمر افسببل بشدة يف مؼوبؾ افسبى افؼظل ؾؽون مقضع إظجوز  ,ؾالبد مـ بذل إشبوب
وافؼرب مـ اهلل يف إشبوب افؼظقي وإشبوب احلسقي ٓبد أن تقازهيو ـذفؽ  ,واهلل ﷻ ؿودر ظذ
أن يـك إكبقوء مـ ؽر شبى وإكام جعؾ هذه إشبوب وفق ـوكً يسرة حتك ٓ خترج ظـ كظوم
افؽقن وحؽؿي اهلل يف اإلجيود ; هلذا أمر اهلل افضعػوء بوٕخذ بلشبوب افـك حتك يؿ ّؽـ اهلل هلؿ ؾال
ِ
قن بِ َلَّنؿ ُطؾِؿقا وإِ َّن اهللََّ ظ َذ ك ِ ِ
ِ ِ ِ
ير ﴾ ( الحج :
يـ ُي َؼو َت ُؾ َ َّ ُ ْ ُ َ
يتقاـؾقا  ,وهلذا يؼقل ﷻ ﴿ ُأذ َن ف َّؾذ َ
َ ى ْ
َكه ْؿ َف َؼد ٌ
 ) 99يؼوتؾقن يف إرض ؾقجى ظؾقفؿ أن يـتكوا ٕكػسفؿ واهلل ؿودر ظذ ككهؿ مـ ؽر أن
يلخذوا شبى ؾنذا أمرهؿ بوٕخذ بلدكك شبى وهؿ ضعػوء ؾفذا حتك ٓ خيرج افـوس ظـ افسبى
افؽقين ؾالبد مـ وجقد افسبى افؽقين حتك ٓ خيتؾ كظوم افؽقن .
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فؽـ مو هق ادؼدار مـ افسبى افؽقين افذي يؽػل فنأخذ بوفســ افؼظل ؟
هذا هق افػرق بغ مـفٍ أهؾ افسـي واجلامظي وؽرهؿ ؾتجد بعض أربوب ادخرؾغ مـ افصقؾقي
وؽرهؿ يتخقؾقن أَّنؿ يطرون يف اهلقاء ؾقفؾؽ اهلل ﷻ بػعؾفؿ  ,وأن هـوك ثؿي أؿطوب وأوتود يف
إمي يمثرون يف إمي وحيرـقن افؽقن  ,وهذا مقجقد ـذفؽ فدى افراؾضي وؽرهؿ ؾقظـقن أن
اإلموم ادعصقم حقـام يتؽؾؿ بؽؾؿي شقـؼؾى افؽقن وكحق ذفؽ !!!.
كؼقل هذه إمقر ٓ تؽقن إٓ يف أبقاب اإلظجوز وٓ تؽقن إٓ فنأكبقوء وهؿ أظذ خؾؼ اهلل وأمو
بوفـسبي فغرهؿ ومـ دوَّنؿ ؾنن شؾؽقا كػس إشبوب ؾقلخذ افعصو ؾقرضب افبحر ؾؾـ حيدث يشء
وٓ يؽقن هذا إٓ فنأكبقوء ٕكف دو ضعػ اجلوكى ادودي حتؼؼ اإلظجوز وأمو مـ ؽرهؿ يرتػع اجلوكى
ادودي ؾالبد مـ إخذ بوٕشبوب ادوديي أـثر ؾبدٓ أن تؽقن ظصو يرضب ذهو أن يتخذ ظدة وشالح
وظتود ؾقـتك ظذ افؽػور .
ؾالبد مـ ادقازكي بغ افســ افؽقين وافؼظل  ,وافضوبط افؼظل أن كُحرج مـ هذا دائرة اإلظجوز
ثؿ تليت أبقاب أوفقوء اهلل يف أبقاب افؽرامي ومـفو مو جوء ظـ ظؿر بـ اخلطوب ظؾقف رضقان اهلل (ؾبقـو
يقمو ؿول :ؾجعؾ يصقح وهق ظذ ادـز :يو شوريي اجلبؾ ,يو شوريي اجلبؾ ,ؿول ؾؼدم
ظؿر خيطى افـوس ً
رشقل اجلقش ,ؾسلفف ؾؼول :يو أمر ادممـغ فؼقـو ظدوكو ؾفزمـو ,ؾنذا بصوئح يصقح :يو شوريي اجلبؾ,
ؾلشـدكو طفقركو بوجلبؾ ؾفزمفؿ اهلل) 2وافؼصي ؾقفو ـالم وؿد جوءت مـ ضرق متعددة ومـفؿ مـ
حيس ـفو ومـفؿ مـ يضعػفو إذا صدد يف أبقاب إشوكقد وٓ أرى أَّنو تثبً مـ جفي إشوكقد ٕن ؾقفو
ّ
جموهقؾ وفؽـ يؼقفقن صفرهتو تغـل ظـ إثبوت إشـودهو وهذا فف مبوحٌ يف أبقاب افسر وادغوزي ظـد
افعؾامء .
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ومثؾ هذا إمر فف مراتى أخرى يضعػ ؾقفو اجلوكى ادودي فؽـف ٓ يتالصك ؾالبد مـ وجقد
إشبوب ادوديي وٓ كعطؾفو  ,وهذا ؾقف اإليامن بوهلل وحؽؿتف وؿدرتف أن جيري افؽقن وؾؼ كظوم دؿقؼ
وهلذا جتد أن افؽوؾر افذي أخذ بوٕشبوب ادوديي يـتك ظذ مـ ظ ّطؾ إشبوب ادوديي وفق أخذ
بوٕشبوب افؼظقي وـوكً أؿقى فديف ؾربام يستبقح أظراضفؿ ودموءهؿ ٕن افسبى افؽقين وافسبى
افؼظل ٓبد مـ ادقازكي ؾقفام  ,وثؿي أشبوب رشظقي أكزهلو اهلل ﷻ مـ أحؽوم رشظقي وأوامر
وتعؾؼوت إذا ضعػ افسبى ادودي ظقضف اهلل بوفسبى افؼظل وفؽـ إذا اكعدم افسبى ادودي ؾال
يؽػل افسبى افؼظل إٓ مع كبل معصقم مـصقر ؾتجد مـ إكبقوء مـ ككه اهلل بعصو وهذا أدكك
مراتى إخذ بوٓشبوب ادوديي وجتد مـ فف ـرامي ـؿريؿ ظؾقفو افسالم مو فقس فغرهو .
وافبعض ؿد يغؾق يف إشبوب ادوديي وهيؿؾ اجلوكى افؼظل وضقائػ أخرى تعظؿ إشبوب
افؼظقي وهتؿؾ اجلقاكى ادوديي  ,ؾربام يؼوتؾ بلدكك شالح ؾريد أن يؼرب مـ جقاكى إكبقوء بوفعصو
ً َو َىفؽِ َّـ اهللََّ َر َم ىك ﴾ ( إكػول  ) 17 :وؿقفف ـذفؽ يف
ً إِ ْذ َر َم ْق َ
وبوفقد ويتؿثؾ بؼقفف ﷻ ﴿ َو َمو َر َم ْق َ
ٍ
ؽ ِم َـ افـ ِ
افعصؿي﴿ َواهللَُّ َي ْع ِص ُؿ َ
ظ ْبدَ ُه﴾ (
َّوس﴾ ( ادوئدة  ) 17 :ﷻ  ,وـذفؽ افؽػويي ﴿ َأ َف ْق َس اهللَُّ بِؽَوف َ
افزمر ) 61 :

وهذه مرتبي فؾـبل ﷺ فقسً فغره وهل مرتبي ٓبد أن يتحؼؼ ؾقفو افـك ؾوفـك يؽقن

ْكو ُه َؾ َؼدْ
فؾـبل بلدكك شبى مودي  ,ـام ؿول تعوػ﴿ إِ َّٓ َتـ ُ ُ

َك ُه اهللَُّ﴾ ( افتقبي ) 46 :
ك َ َ

ؾفذا فـبل وفق ـون

ؾرد واحد .
وأمو ؽر إكبقوء أمروا بوٕخذ بوٓشبوب ادوديي ٕن مقضع افقٓيي وافعصؿي خيتؾػ معفؿ  ,وإمي
افقشط هل افتل تدرك ؿقؿي مـزفي افســ افؼظل ومـزفي افســ افؽقين افذي ٓبد مـ إخذ ذهام
ومعرؾي ادؼدار افتل تؼقى ذهو إمي ؾؼد يؽقن مع إمي ظصو ؾؼط وفدهيو مـ افســ افؼظل افتوم
فؽـ ٓ يصح هلو ادقاجفي ذهو ـام كك اهلل ﷻ مقشك ؾالبد أن تبحٌ ظـ شبى مودي أظظؿ  ,وهذه
يـظر إفقف ٌ
ـؾ بحسى احلول ويدخؾ يف أبقاب ادؼوبؾي ومو هل افؼدرة ; وهلذا وـؾ اهلل ﷻ إمر
فؾعبود بام يستطقعقن يؼقل تعوػ﴿ َو َأ ِظدُّ وا َُهل ْؿ َمو ْاش َت َط ْعت ُْؿ ِم ْـ ُؿ َّق ٍة﴾ ( إكػول  ) 16 :يعـك مو اشتػرغ
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وشعف وـلن افؽػويي تؽقن مـ اهلل ﷻ ؾقام تبؼك وأمو أن تتقاكك وأكً يف وشعؽ أن تػعؾ ثؿ ٓ تػعؾ
ثؿ تريد افؽػويي بوفســ افؼظل  ,ؾنن هذا تعطقؾ فؾسبى افؽقين افذي أمرك اهلل بوٕخذ بف ; وهلذا إذا
بذفً إمي مو تستطقع يف افســ افؽقين وـون افبوؿل حمؾ ظجز مع متوم افســ افؼظل ؾنن هذا مـ
َ
وهتزم ـثرة وافسبى هق اختالل أبقاب ادقازكي
متوم افعبقديي ؾنن اهلل يـكهو فذا ؿد ُتـك ؿؾي مممـي ُ
أيضو ؾفذا مـ مقاضع آظتبور
وربام يتعؾؼ يف اجلوكى افبوضـ مـ اإليامن وافعبقديي ؾالبد مـ افـظر ؾقف ً
افتل يـظر إفقفو ؾوفسبى ادودي ٓ يؽقن مقضع كك بوفؽؾقي ومل جيعؾ اهلل افسبى افؼظل مقضع
كك بوفؽؾقي بؾ جعؾ اهلل افسببغ ؾالبد مـ إخذ ذهام فقتحؼؼ افـك .
وبعض ادتعبديـ يعطؾقن ادودة وـلن افذي أوجد ادودة خوفؼ أخر ؽر افذي أوجد افسى افؼظل
وهذا مـ اخلؾؾ ؾؿـ أوجد افقحل هق افذي خؾؼ ادودة وجعؾفو ظذ شــ وهذا افســ ٓبد مـف مـ
كتوئٍ ؾحقـام تعؿؾ بف تممـ بحؽؿي اخلوفؼ مثال يف ظؿؾقي حسوبقي كصػ ظؼ افعؼة يؽقن كصػ
ؾتؽقن افـتقجي .
وافـتوئٍ تؼتيض أن افذي أحؽؿ افؽقن جعؾف وؾؼ كظوم حمؽؿ ٓ يؿؽـ أن خيرج ظـف ؾوفعؿؾقي احلسوبقي
افريوضقي مـذ أن أوجد افؽقن ٕخر افزمون هل ظؿؾقي واحدة وافـتقجي واحدة وافعؿؾ بف واإليامن بف
هق ؾرع مـ اإليامن بوهلل تعوػ  ,ـام أمركو اهلل ﷻ بوٕخذ ذهو ويعقضـو حول ورود افـؼص ؾنن هذا
يؽقن يف مقاضع افؽامل يف أبقاب إخذ بوٕشبوب وافعبقديي هلل واإليامن بف ر ًبو ً
وإهلو وـذفؽ اإليامن
بلشامء اهلل تعوػ وصػوتف .
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ملن يتوجه اخلطاب ؟
اخلطوب يتقجف إػ اجلؿقع بوٕخذ بوٕشبوب افؽقكقي وإخذ بوٕشبوب افؼظقي ؾوهلل تعوػ ؿد وجف
اخلطوب فؾـوس مجقعو فؽـف ؿد يـكف إػ مـ ويل أمر مـ وٓيي ادسؾؿغ شقاء افقٓيي افصغرى أو
افؽزى  ,ؾالبد مـ أن يلخذ بوٕشبوب .
ؾقـبغل ظذ احلوـؿ أو افقايل إظداد افعدة فنأمي أيو ـوكً مقاضع حوجتفو وإؿدامفو يتقػ ذفؽ ومـ
مسؽ زموم مـ زموم إمقر وفق ـون يف مجوظي جموهد يف ثغر مـ افثغقر ٕكف يؿؾؽ افقٓيي واشتخراج
إشبوب .
وأمو افعبقديي ؾبوذهو أوشع َّٕنو خيوضى ذهو مجقع افـوس  ,وهذا يـبغل أن يعؾؿ أن اهلل ﷻ ؿد جعؾ
َظؼدَ ُه مع أمي اإلشالم بوفتؿسؽ بديـف ومفام بؾغً إمي مـ إشبوب ادوديي ؾنن اهلل ٓ يرؾعفو بؿجرد
افسبى ادودي ٕن مؼته افرؾعي يف بودئ إمر ـون ٕجؾ اإلشالم وهلذا افعرب ـوكقا يف اجلوهؾقي
ـوكقا يف مقضع اشتضعوف مـ إمؿ مـ ؾورس وافروم وبؼقي افؼبوئؾ ؾلخرجفؿ اهلل مـ افصغور
وافذل إػ مقضع افتؿؽغ وهذا إمر كعؾؿ بف أن اهلل مـذ أن أخرج افعرب يف مقضع افذفي وافصغور مل
جيعؾ اهلل ٕمي اإلشالم ؿقودة وشؾطون ظذ دول افعجؿ إٓ بوإلشالم وإكام ربام يؽقن هلؿ شؾطون ظذ
ؾئي أو ضقائػ وكحق ذفؽ  ,ؾؾؿ جيعؾ هلؿ ؿقة يف ادوديوت وٓ افعتود ظذ إمؿ إخرى وإكام رؾعفؿ
بوإلشالم  ,ؾ وإلشالم هق افذي أوجد يف ؿؾقذهؿ مو يتعؾؼ بوٕخذ بوفســ افؼظل ؾؾام وجد مع يشء
يسر مـ افســ افؽقين ـؿؾً ادعودفي وحتؼؼ افـك .
هلذا يف زمـ افـبل ﷺ وزمـ اخلؾػوء افراصديـ ـليب بؽر وظؿر وظثامن وظع بـ أيب ضوفى ظؾقفؿ
رضقان اهلل تعوػ ٓ تقجد ؽزوة إٓ وهؿ أؿؾ مـ ظدوهؿ ومع ذفؽ اكتكوا ٕن افسبى ادودي يف
ذاتف فقس حمؾ كك ؾالبد فؾـظر إػ افسبى افؼظل ومتومف وأمو اكتصور إمؿ افؽوؾرة ؾؿعودفتفو مودة
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يؼوبؾ مودة م ؾبؿؼدار اخلؾؾ ادودي يـك افػريؼ إخر  ,وهلذا ظؿر بـ اخلطوب كظر فعزة إمي أن
شببفو اإلشالم ؾؼول (كحـ ؿقم أظزكو اهلل بوإلشالم ومفام ابتغقـو افعزة يف ؽره أذفـو اهلل) 9ؾنذا ؽوب
افســ افؼظل ظـ ادسؾؿغ وتؼوبؾ اجلوكى ادودي بودودي ؾوفغؾبي تؽقن فؾؽػور بام فدهيؿ مـ تػقق يف
ادوديوت  ,وهذا مستؿر إػ زموكـو .
وإمؿ وافدول مـ جفي افظؾؿ وافطغقون وافبغل جيد أكف أـثر وافسبى اَّنؿ مل يقجدوا مو اشتطوظقا
مـ افســ افؽقين أو افؼظل ؾنذا وجد خؾؾ يف أحد افســ افؽقين أو افســ افؼظل ؾققجد خؾؾ يف
كتوئٍ افـك .
وـذفؽ ٓبد مـ إخذ بلوامر اهلل تعوػ ـام يف ؿقفف ﴿

ِ

ِ

ٍ

ـ ُؿ َّقة﴾ ( إكػول ) 16 :
َو َأظدُّ وا َُهل ْؿ َمو ْاش َت َط ْعت ُْؿ م ْ

ؾثؿي أمر بوٓشتطوظي إن أخؾؾً بف ؾفق ْضب مـ افتؼصر يف اجلقاكى افؼظل وـذفؽ تؼصر
اإلكسون يف افعدل وافظؾؿ بغ افـوس وـذفؽ افعبودة .
وؿد أمر اهلل ﷻ إكبقوء بوفعبودة ؿبؾ ـثر مـ إحؽوم افؼظقي فقتقضـقا ويتؽقن فدهيؿ ثقابً يف
افبوضـ ثؿ يصدروهو فغرهؿ .
وافـك يؽقن فؾحؼ وافرشوفي فقس فنأؾراد ؾؼد يـك اهلل تعوػ إمي ويبقد أـثرهو وإكام يـك احلؼ
افذي هق معفو  ,وؿد يبؼل اهلل تعوػ إمي وفؽـ جيعؾفو مستضعػي ذفقؾي وشط إمؿ ؾوفعزة فقسً
بوفؽثرة وافبؼوء وإكام بؼوء افرشوفي وحػظفو وافتؿؽغ هلو .

3

) أخرج ابن المبارك في الزهذ ( )584من طريق طارق بن شهاب
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االجتامع مع الطوائف
افؼيعي ؿد أمرت بوٓجتامع يف مجؾي مـ ـالم اهلل ﷻ وهلذا يؼقل تعوػ ﴿ َوا ْظت َِص ُؿقا بِ َح ْب ِؾ اهللَِّ َمجِق ًعو
َو َٓ َت َػ َّر ُؿقا﴾ (آل ظؿران  )166:وـذفؽ جوء افـفك ظـ آختالف وافػرؿي ـام يف ؿقفف ﴿ َو َٓ َتؽُقكُقا
ِ
ِ
ِ
ِ
َوت َو ُأو َىفئِ َ
قؿ﴾(آل ظؿران  )162:وـذفؽ
وء ُه ُؿ ا ْف َب ِّقـ ُ
يـ َت َػ َّر ُؿقا َو ْ
ؽ َُهل ْؿ َظ َذ ٌ
ـَو َّفذ َ
اب َظظ ٌ
اخ َت َؾ ُػقا م ْـ َب ْعد َمو َج َ
جوء يف ـالم افـبل ﷺ يف أحوديٌ ـثرة حٌ ؾقفو ظذ آجتامع آظتصوم وافتامشؽ ؾفق ممو جيعؾ بف
افـك َّٕنو امتثؾً أمر اهلل تعوػ ؾشطر آجتامع رشظل وصطره ـقين .
ؾؿـ ؾعؾف معتؿد ظذ أن اهلل إكام أوجد هذه آشبوب وأمر بوٓجتامع وافؾحؿي ؾنن هذا ممو هيقئ
فؾـك  ,وهلذا جتتؿع أمؿ افؽػر ظذ أمي اإلشالم وختتؾػ أمي اإلشالم ظذ افػروع !.
وإمي مو اتػؼً ظذ إصقل وؽضً افطرف ظـ افػروع ؾنَّنو أمي مرحقمي  ,وـؾام ـوكً إمي يف
أزمي صديدة ؾعؾقفو أن جتتؿع مع خصقمفو ظذ افػروع ؾنذا اختصام اثـون ظذ حوئط وتـوزظو ربام
يسؼط احلوئط ؾقسؼطون مجقعو ؾالبد مـ آجتامع وآئتالف .
واحلد يف مقاضع آختالف أن جتتؿع إمي ظذ أصؾ افتقحقد ؾفذا هق إصؾ وإن اختؾػً يف بعض
ؾروع افتػصقؾ مـ ادسوئؾ اخلالؾقي مو وجد ظدو مـ أظداء اهلل خيوفػفؿ يف أصقهلؿ ؾوجتامظفؿ ظذ
افػروع وإن اختؾػقا يف هذا مطؾى.
وافشقطون دو ظؾؿ ذفؽ ف ّبس ظؾقفؿ أن بعض اخلالؾوت بغ ادسؾؿغ إَّنو خالؾوت أصقل ٓ خالؾوت
ؾروع وحقـئذ كؼد إصؾ أَّنو مو اجتؿعً ظذ إصقل تتػؼ ظذ افػروع  ,وثؿي ضقائػ ٓ يدخؾقن
حتً هذه افدائرة مثؾ افـصريي وافرؾض ؾخالؾفؿ يف إصقل  ,وـذفؽ مو يتعؾؼ بوفطقائػ إبعد
ممـ يـتؿقن فإلشالم مـ افعؾامكقي ادحضي افذيـ ٓ يرون فؾؼيعي حؼ وـذفؽ افؾقزافقي أو افشققظقي
وـذفؽ افقفقد وافـصورى .
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ؾقـبغل ظذ إمي أن جتتؿع وتعض افطرف ظـ اختالف افػروع مو اجتؿعً ظذ إصقل وهلذا جتد
افعؾامء ظـد خالؾفؿ مع أمؿ ختوفػفؿ يف آصقل يـظرون فؾػروع ظذ أَّنو متحدة وهلذا كجد يف
افغزوات فديور افؽػر يشورك ؾقفو افطقائػ ظذ اختالف مذاهبفؿ مـ طوهريي ومذاهى أربعي
وـالمقي وشؾػقي يدً ا واحدة ظذ مـ خوفػفؿ .
هلذا دو أدرك افشقطون أن إمي تلخذ ذهذه افؼوظدة ؾـظر فؾػروع أحلؼفو فنأصقل ؾتقمهقا أن اخلالؾوت
افػرظقي أصؾقي وجعؾقا مو فقس بؿؽػر مؽػر وجعؾقا ـثر مـ افـقازل مقضع مػوصؾي وريبي
ؾتقجسقا واهتؿقا بعضفؿ بوفعامفي .
وـذفؽ افغرب أوجد هذا افتقجس يف ؿؾقب اجلامظوت وإمؿ يف جوكى افعامفي يرضب همٓء
ذهمٓء حتك ٓ يؽقكقا يدً ا واحدة ٕن افغرب يدرك أن ظداء اإلشالم ظداء ؾوصؾ ـام جوء يف احلديٌ
قن ِيف َج ِز َير ِة ا ْف َع َر ِ
بَ ,و َفؽِ ْـ ِيف افت َّْح ِر ِ
ؿول ﷺ (إِ َّن َّ
يش َب ْقـ َُف ْؿ) 4ؾالبد
ون َؿدْ َأيِ َس َأ ْن َي ْع ُبدَ ُه ا ُْد َص ُّؾ َ
افش ْق َط َ
مـ أن يرضبقا بعضفؿ ببعض وفؾشقطون فف جـقد وأوزاع .
مو هل افطقائػ افتل جتؿع يف ضقائػ اإلشالم ؟
جيتؿع حتً رايي اإلشالم ـؾ مـ اتػؼ يف إصقل وفق خوفػ يف افػروع  ,هلذا جتد افـبل ﷺ مع
إدراـف فؾؿـوؾؼغ يف ادديـي ومعرؾتف ٕحقاهلؿ ويدرك أن مـفؿ مـ كػوؿف أـز يف بوضـف فؽـف ظومؾف
بظوهره وهلذا ؿد يظفر فديؽ كػوق أـز ببوضـ مـ أمومؽ فؽـ يظفر خالؾف ؾالبد مـ معومؾتف
بوفظوهر فؽـ ُحيذر مـف وٓ ُيعزل ظـ مجوظي ادسؾؿغ ـام ؿول اهلل تعوػ ﴿ ُه ُؿ ا ْف َعدُ ُّو
وح َذ ْر ُه ْؿ﴾(ادـوؾؼقن  )4 :ؾؾؿ يلمر اهلل كبقف ﷺ أن يؼوتؾفؿ بؾ هؿ ؿوتؾقا مع افـبل ﷺ وخذفقه ,
َؾ ْ
وافـبل ﷺ ـون يعرف ادـوؾؼغ وجعؾفؿ مع اجلامظي ؾؾام خرج يف ؽزوة أحد رجع ظبد اهلل بـ أيب
بلـثر مـ ثالثامئي وهق ثؾٌ اجلقش وذهى افـبل ﷺ وؿد أظد ظدتف وحدث مو حدث ؾؾام رجع
فؾؿديـي مل يؼتص ﷺ مـ ظبداهلل بـ أيب ومل خيرجف ويعزفف ٕكف موزال يظفر اإلشالم وإكام خالؾف ببٌ
افػرؿي بوفبوضـ وإخراخف يف ذفؽ ظـ دائرة اإلشالم جيعؾف يتحوفػ مع افقفقد ويتحوفػ مع ادؼـغ
4

) رواه مسلم  2812من حذيث ابر بن عبذ هللا .
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ويعؾـ ظدائف وهلذا جتد افـبل ﷺ مع ظؾؿف بؽػره ومع ظؾؿف بام يؽـف ببوضـف إٓ أن اهلل أمره بون يلخذ
قن بِوهللَِّ مو َؿو ُفقا و َف َؼدْ َؿو ُفقا ـَؾِؿ َي ا ْف ُؽ ْػ ِر و َـ َػروا بعدَ إِش ِ
الم ِف ْؿ﴾ ( افتقبي  )74 :أثبً اهلل
حيؾِ ُػ َ
َ
بوفظوهر ﴿ َ ْ
َ ُ َْ ْ
َ
َ
ملمقر
– وٓ أصدق مـ اهلل حديثو  -أَّنؿ ـػور ؾؾقس ثؿي بقـي أظظؿ مـ ذفؽ ومع ذفؽ افـبلﷺ
ٌ
بوٕخذ بوفظوهر ؾال يلخذ بام يعؾؿ وفق ـون يؼقـو  ,وهذا مـ افسقوشي افؼظقي يف افتعومؾ مع ادـوؾؼغ
وأهؾ افضالل أٓ يتعومؾ اإلكسون بوفبوضـ وإكام ظؾقف بوفظوهر وحيذر مـ أؾعوهلؿ وذـر أوصوؾفؿ .
ويف هذا مجؾي مـ ادـوؾع مـفو :
أكف ٓ يدظقهؿ إلخراج مزيد مـ افؼ وإكام يبؼقن ظذ اضامره .وأٓ خيرج ظـ مقاجفتفؿ وإكام حيذر
مـ أؾعوهلؿ بعقد ظـ حتديد أظقوَّنؿ بذـر أوصوؾفؿ وافتحذير مـ ضريؼتفؿ فقحورصوا مـ جفي
ظؼقدهتؿ وأشوفقبفؿ ؾقبتعد افـوس ظـفؿ ؾفذه ضريؼي كبقيي .
ؾوفـبل يعرف ادـوؾؼغ ويعرف ظددهؿ ويعرف مراتى افـػوق ـام جوء يف حديٌ حذيػي بـ افقامن
ِ
ِ َ
ؼ ُمـَوؾِ ًؼو ؾِ ِ
قن َْ
اجلـَّ َي َحتَّك َيؾِ ٍَ
قف ْؿ َث َامكِ َق ٌي َٓ َيدْ ُخ ُؾ َ
( َؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ اهللَُّ َظ َؾ ْقف َو َش َّؾ َؿ يف أ ْص َح ِويب ا ْثـَو َظ َ َ
اخلقو ِ
ِ
َْ
ط ) 5ؾفذا افتحذير مـفؿ جعؾ افـبل ﷺ يسؾؽ هذا ادسؾؽ أٓ خيرج مو هق أـثر.
اجل َؿ ُؾ ِيف َش ِّؿ ْ َ
هلذا كؼقل إن بعض افدول أو اجلامظوت أو إحزاب جيدون مـ داخؾفؿ مجوظوت فدهيؿ مـ افػسؼ أو
افػجقر أو افـػوق أو كحق ذفؽ ؾعؾقفؿ أن يؼقمقا بنبعودهؿ وهؿ ملمقريـ بوحتقاء ادسؾؿغ مو
أوجدوا اإلشالم ؾوفعزل ٓ يؿقً افـػوق ؾفق فقس ـوٕظضوء اجلسديي يؿقت بوفعزل بؾ هذا يعؿؾ
ضدك ظـد افعزل ؾوٓحتقاء أظظؿ مـ أن يـؼؾى ضدك ؾؾؿ يعزل افـبل ﷺ مـ رجع مـ ؽزوة أحد
بؾ ـوكقا يصؾقن مع اجلامظي إٓ أن افـبل ﷺ أبعدهؿ مـ مقاضع احلظقة وافؼرب وأـثر مـ ظتوذهؿ
بذـر صػوهتؿ ومل حيذر أحد مـ افزواج مـفؿ وٓ حضقر وٓئفؿ  ,ؾعذ افؼودة أن يبعدوهؿ ظـ
مقاضع افقٓيي وآشتشورة وافؼقودة حتك ٓ يػً ادـوؾؼ مـ ظضد ادسؾؿغ ؾفذه مـ إمقر ادفؿي
يف احتقاء ادـوؾؼغ حتك يبؼقا داخؾ تؾؽ افدائرة ؾال يـضؿقا حتً أفقيي أخرى مـ أفقيي افـػوق
افكيح أو مـ أفقيي افؽػر ـوفقفقد وافـصورى وؽرهؿ .
 ) 5رواه مسلم في صحيحه ج  /8ص  128حديث رقم7212 :
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التخفف من الذنوب
ثؿي ذكقب وثؿي ضوظي وهل مـ أظظؿ إشبوب افؼظقي فؽػويي اهلل ظبده ؾؽؾام ختػػ اإلكسون مـ
ذكقبف حتك يف مقاضع احلوجي يـكه اهلل ﷻ هلذا حيٌ اهلل تعوػ ظبوده ظذ آشتغػور ؾقؼقل ظذ

ِ
ْككَو َظ َذ ا ْف َؼ ْق ِم
َسا َؾـَو ِيف َأ ْم ِركَو َو َث ِّب ْ
ً َأ ْؿدَ َامـَو َواك ُْ
﴿ر َّبـَو ا ْؽػ ْر َفـَو ُذكُق َبـَو َوإِ َْ
فسون ظبوده َ
ِ
يـ ﴾ ( آل ظؿران  ) 147:شلفقا اهلل تعوػ افغػران وافعػق مـ اإلَساف ثؿ تثبقً واإلؿدام جوء
ا ْفؽَوؾ ِر َ
بعد افتخػػ مـ افذكقب .
وافؼودة إذا مل يؽقكقا أصحوب ثبوت وظبقديي ـوكقا أَسع افـوس اكتؽوشو ؾلثروا ظذ إمي وهلذا إذا
أوحك اهلل فـبقف ووضـف بوفعبقديي ؿبؾ أن يبدأ بوفرشوفي  ,ؾلمر اهلل ﷻ كبقف بوفعبقديي﴿ َيو َأ ُّ َهيو ا ُْدزَّ ِّم ُؾ* ُؿ ِؿ
اف َّؾ ْق َؾ إِ َّٓ َؿؾِ ًقال﴾ ﴾(ادزمؾ  )1-1:أمره ﷺ بوفعبقديي حتك حيصـ ويؽقن ظظقؿ افثبوت ؿبؾ أمره
تػرؽو وخؾقة ؿبؾ افرشوفي وؿبؾ أمره ﷻ ﴿ َو َأك ِْذ ْر َظ ِش َرت َ
بوفرشوفي ؾتعبد يف ؽور حراء مدة ضقيؾي ً
َؽ
وصدَ ْع بِام ت ُْم َم ُر َو َأ ْظ ِر ْض َظ ِـ ا ُْد ْ ِ
غ إِكَّو َـ َػ ْق َ
ـوك
ؼـ ِ َ
ْإَ ْؿ َربِ َ
غ ﴾ ] افشعراء [114:وؿبؾ أمره ﷻ ﴿ َؾ ْ
ا ُْد ْست َْف ِزئِغ ﴾ ]احلجر (. [)92-94

وإذا كظركو يف شر إكبقوء وجدكو أكف مو مـ كبل إٓ وضـف اهلل بوفعبقديي ؿبؾ أمره بوفرشوفي حتك
يتحصـ ويؼقى يف ذاتف  ,ـحول مقشك أول أمر أمره اهلل ﷻ بف ؿول ﴿إِكَّـِل َأكَو اهللَُّ َٓ إِ َىف َف إِ َّٓ َأكَو
ِ
افص َال َة فِ ِذـ ِْري﴾ ( ضف  ) 14 :ؾلمره بوفعبقديي ابتداء أن يتعبد هلل فقؼقى فعظؿ افرشوفي افتل
َؾو ْظ ُبدْ ِين َو َأؿ ِؿ َّ
شتلتقف .
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َون ي ْلمر َأه َؾف بِوفص َال ِة وافزَّ ـ ِ
َون ِظـْدَ
َوة َوـ َ
َ
وـذفؽ كبل اهلل إشامظقؾ ظؾقف افسالم يؼقل ﷻ ظـف ﴿ َوـ َ َ ُ ُ ْ ُ َّ
رب ِف مر ِضقو﴾ ( مريؿ  )22 :وـذفؽ كبل اهلل ظقسك ظؾقف افسالم ؿول ﷻ ﴿و َأوص ِوين بِوفص َال ِة واف َّزـ ِ
َوة َمو
َ
َّ
َ ْ َ
َ ِّ َ ْ ًّ
ؼقي اإلكسون حتك يستطقع افؼقوم بوفرشوفي .
ُد ْم ُ
ً َح ًّقو﴾ ( مريؿ  )61 :ؾوفعبقديي هل مقضع ثبوت ُت ّ
ؾنذا تقػ أحد وٓيي وؿقودة شقاء ـون ظومل أو ؿوئد أو ـون جموهد يف شبقؾ اهلل ﷻ أيو ـوكً وٓيتف إذا
تقػ وٓيي يؽقن هلذه افقٓيي ْضيبي مـ افبالء وافشدة ؾنذا ـون ضعقػ افعبودة وافقؼغ ؾؽػويي
اهلل ﷻ فف تؽقن ضعقػي ؾقـتؽس ويضؾ ويزيغ وربام اكحرف ظـ مراد اهلل ؾؾحؼ إمي تبعوت ـثرة .
هلذا دو ثبً اهلل إكبقوء بوفعبقديي ثبً مـ دوَّنؿ ؾقؿـ جوء بعدهؿ وإكبقوء داروا أممفؿ حتك ٓ يؼع
افضعػ يف إمؿ وهلذا وجد مـ إكبقوء وافشدة مو ٓ يقجد يف ؽرهؿ ؾالبد مـ جقاكى افعبودة ﴿
َأ َفقس اهللَُّ بِؽ ٍ
َوف َظ ْبدَ ُه﴾ ( افزمر  ) 61 :هل بؿؼدار افعبقديي تزيد بوفعبودة ؾقزيد افتسديد فف وـذفؽ وجد
ْ َ
ً َو َىفؽِ َّـ
ً إِ ْذ َر َم ْق َ
ؾقفؿ مـ افثبوت مو مل يؽـ يف ؽرهؿ ؾؽؾام زادت افعبقديي زاد افتسديد ﴿ َو َمو َر َم ْق َ
ِ
اهللََّ َر َم ىك ﴾ ( إكػول  ) 17 :وـام جوء يف احلديٌ (وٓ َي ُ
ي َي َت َؼ َّر ُب إِ َ َّيل بِوفـ ََّقاؾِ ِؾ َحتَّك ُأ ِح َّب ُفَ ,ؾنِ َذا
زَال َظ ْبد ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًْ شؿعف ا َّف ِذي يسؿع بِ ِف ,وبكه ا َّف ِذي يب ِ ِ
ِ
ق
ََ َ َ ُ
ْ َْ َ ُ
َأ ْح َبب ُت ُف ُــ ُ َ ْ َ ُ
ك بِفَ ,و َيدَ ُه ا َّفتل َي ْبط ُش ِ َذهوَ ,ور ْج َؾ ُف ا َّفتل َي ْؿ ْ
ْ ُْ ُ
ِ َذهو) 6ؾفذا مقضع افؽػويي وافتسديد وجوء يف روايي (ؾبل يسؿع ويب يبك ويب يبطش ويب
يؿق) يعـل بتسديد اهلل وإظوكتف ؾنذا شؾؽ شبقؾ اهلل حؼؼ ظذ يديف مـ افـتوئٍ مو فقس يف ؽره ؾفذه
جقاكى افؽػويي افتل تؽقن مـ اهلل تعوػ وهلذا جوكى افعبقديي جوكى ظظقؿ مـ جقاكى افثبوت
وافـكة وافتؿؽغ يـبغل أن يتحؼؼ يف اإلكسون وـؾام ويل اإلكسون أمر مـ أمقر ادسؾؿغ وجى أن
يتحؼؼ ؾقف أـثر وـؾام ـون اإلكسون أـثر ظبقديي هلل ـون اهلل أظظؿ ـػوي ًي فف وهلذا ٓ يقيل افـبل ﷺ
افقٓيوت إٓ دـ هؿ أوػ افـوس وأظظؿفؿ ثبوتو فتؽقن افؽػويي .

6

) رواه البخاري من حذيث أبي هريرة أبو هريرة  -رقم  , ٕٙ٘ٓ :فتح الباري ٖٔٗٓٗ ٔٔ0حديث رقم ٕٓ٘0 ٙ
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سلبيات العجلة
معرؾي افغويوت يشء ومعرؾي افعجؾي يف افقصقل إفقفو يشء أخر  ,ومو مـ كبل مـ أكبقوء اهلل تعوػ إٓ

﴿حت ىَّك
وؿد أكزل اهلل ظؾقف افبالء ؾصز وتريٌ يف رشوفتف ووصػف اهلل بوفصز  ,وهلذا يؼقل اهلل ﷻ َ
إِ َذا اش َتق َلس افرش ُؾ و َطـُّقا َأَّنؿ َؿدْ ـ ِ
َككَو ﴾ ( يقشػ  )116 :وافقلس افذي يؾحؼ
ج
قا
ب
ُذ
َ
ُ
ْ ْ َ ُّ ُ َ
وء ُه ْؿ ك ُْ
َّ ُ ْ
َ
ً ُر ُش ٌؾ ِم ْـ َؿ ْبؾِ َ
زوا َظ َ ىذ َمو ـ ُِّذ ُبقا َو ُأو ُذوا
ٓبد معف افصز ; يؼقل اهلل ﷻ ﴿ َوفَ َؼدْ ـ ُِّذ َب ْ
ؽ َؾ َص َ ُ
َككَو ﴾ ( إكعوم  )64 :ؾقجعؾ ﷻ افـك فنأكبقوء بعد افقلس وبعد طـ إتبوع فف
َحت ىَّك َأت ُ
َوه ْؿ ك ْ ُ
بوفتؽذيى يف افقظقد افتل ـوكً هلؿ ؾبغ اهلل تؾؽ ادراحؾ افتل ٓبد أن تلتقفؿ.
ؾالبد مـ افتؽذيى وٓبد مـ تلخر افـتقجي فقؿحصؽ اهلل ويؿ ّؽـ فؽ بعد بالء صديد ٕن اهلل إذا
م ّؽـ إمي وهل مسؾي ومل يؾحؼفو أذى تطغك وتتجز وفقسً افعؾي يف إكبقوء ؾوٕكبقوء مطفرون
وفؽـ أتبوظفؿ حيتوجقن فقء مـ افتطفر ومـ خيؾػفؿ أن يسؾؽ مسؾؽفؿ ؾالبد مـ افسيٌ وضده
هق افعجؾي وافعجؾي إذا وجدت يف اإلكسون إذا ضول بف إمد ومل يؽـ صوبر مسيٌ حلؼف مجؾي مـ
ادضور مـفو تغقر افطريؼ وذفؽ أكف إذا بؼل ظؼد أو ظؼديـ ومل يصؾ فـتقجي ؿوم بوفبحٌ ظـ ضرق
مؾتقيي أو ربام ضرق حمرمي أو ربام اكتؽس ظـ افطريؼ بوفؽؾقي ٕكف مل يصؾ فؾـتقجي ؾوهلل مل يقظدك
ؾغر يف افقشوئؾ وفؽـ إصقل
بوفقصقل فؾـتقجي وإكام وظد آمي ؾربام تؽقن أكً يف أول افطريؼ ّ
حؼ وهق يطفرك .
ومـ شؾبقوت افعجؾي مو يتعؾؼ بتغقر افطريؼ وآكتؽوس ظـ افغويي ؾـجد كقح دام يف ضريؼف مل يغر يف
وجفرا وفؽـ مل يغر
َسا
ً
رشيعي اهلل أفػ شـي إٓ مخسغ ظوم وفؽـ ّ
ؽر يف أشؾقب افدظقة فقال وَّنورا ً
يف افرشوفي ؾقـبغل آشتؿسوك بوٕصؾ وفق تلخر افـك ٕكف إذا تعجؾ واشتبطل ؽر افطريؼ اكتؽس .
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أيضو ْضب إصقل هلذا جتد ـثر مـ افطقائػ بؾ وادجوهديـ يستخدمقا
ومـ شؾبقوت افعجؾي ً
وشوئؾ خوضئي ؾطول ذهؿ إمد ومل حيصؾقا ظذ كتوئٍ ؾشؽؽقا يف افغويوت وخرجقا ظـ افطريؼ
بوٓظتذار وآكتؽوس بقـام أن وشوئؾفؿ خطل وؽويتفؿ صحقحي ؾقؿع ؾقفؿ اخلؾؾ وافزفؾ  ,وهلذا مل
يغر كقح مـ رشيعي اهلل بعد أفػ شـي إٓ مخسغ ظوم بؾ ؽر يف إشؾقب فقال وَّنورا َسا وجفورا يف
افتعومؾ يف افدظقة ؾردا ى ومجوظوت بوفؾقؾ وافـفور .
وأمو إصؾ ؾ قـبغل آشتؿسوك بف وفق تلخر ٕكف إذا اشتعجؾ افـتقجي حيدث اخلؾؾ وذفؽ أكف اشتبطل
ؾقؼقل ضريؼتل خطل ومـفجل خطل وؽويتل خطل ربام يؽقن ظذ خطل بوفػعؾ وهذا وارد فؽـ يـبغل
أٓ يربط ظدم ورود افـتوئٍ بخطل افقشوئؾ .
وـذفؽ مـ شؾبقوت افعجؾي ظـد افقشوئؾ اخلوضئي ْضب إصقل وهلذا جتد ـثر مـ افطقائػ وربام
اجلفوديي يؽقن فدهيو وشوئؾ خوضئي وضول ذهؿ إمد ومل حيصؾقا ظذ كتوئٍ ؿومقا برضب افغويوت
بوفقشوئؾ افتل شؾؽقهو ؾشؽؽقا حتك ؿوفقا ٓ يقجد جفود ضؾى بوفؽؾقي وـتبقا مراجعوت بقـام
وشوئؾفؿ هل اخلطل وؽويوهتؿ صحقحي ؾرضبقا تؾؽ افغويوت ؾقؿع فدهيؿ ـثر مـ اخلطل وافزفؾ .
وافطريؼ ؿد بقـف اهلل ﷻ فـبقف ـام يف ؿقفف تعوػ ﴿ ُؿ ْؾ َه ِذ ِه َشبِ ِقع َأ ْد ُظق إِ َػ اهللَِّ﴾ ( يقشػ  )168:وبقـف
افـبل ﷺ يف ؿقفف وؾعؾف وتؼريره ؾؼد شؾؽف افـبل ﷺ ؾغوف ًبو مو حيدث فف مثول أو صبقف أو ؿريى مـف
حدث فؾـبل ﷺ أو ربام اخلؾػوء افراصديـ وأْضاذهؿ ؾوفطريؼ مقجقد يف هدي افـبل ﷺ ؾعذ
أصؾ افـبل ﷺ إصقل وضبؼ افتطبقؼوت وهذه افتطبقؼوت
اإلكسون أن يسؾؽف حتك يؿؽـ فف  ,وؿد ّ
مـفو مو هق مقـقل فؾـص ومـفو مو هق مقـقل فؼرائـ احلول ـحول صؾح احلديبقي ومـفو مو هق
مقـقل فدؿي شقوشي افـبل ﷺ افؼظقي ومـفو مو يتعؾؼ بوفقحل ؾؾقس فإلكسون أن يؽؾ أمره فؾعؼؾ
ادجرد مـ ادوديوت احلسقي ؾقـظر يف افســ افؽقين فتتحؼؼ افغويي.
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الصرب والرتيث
افصز داخؾ يف افسيٌ ؾال يؾزم مـ شالمي افقشوئؾ افقصقل فؾغويوت ;وهلذا يؼقل افـبل ﷺ ( َي ُؿ ُّر
افر ْه ُط َ ,وافـَّبِ ُّك َف ْق َس َم َع ُف َأ َحدٌ ) 7ؾوٕكبقوء
افر ُجال َِن َ ,واف َّـبِ ُّك َم َع ُف َّ
افر ُج ُؾ َواف َّـبِ ُّك َم َع ُف َّ
افـَّبِ ُّك َم َع ُف َّ
وشوئؾفؿ صحقحي فؽـ افغويوت إػ اهلل شبحوكف وتعوػ  ,ؾنذا اجتؿعً أرـون احلجي ؾتجد مـ أكبقوء
اهلل مـ جوء معف واحد أو اثـغ أو أـثر أو أؿؾ  ,كؼقل إذا ؿومً احلجي واصسـً افؾغي وافقحل مـ
اهلل وٓ أظظؿ بقون مـف خلؾؼف ؾوفـتوئٍ هلل ﷻ  ,وؿد جتد مـ إوفقوء مـ هق أتبوظف أـثر مـ أتبوع
بعض إكبقوء ممـ مل يتبعفؿ أحد  ,ؾفؾ هذا أؾضؾ مـ افـبل افذي مل يتبعف أحد ؟ كؼقل ٓ بؾ
افـبل ﷺ أؾضؾ مـف وفق مل يتبعف أحد ٕن افعزة يف تلديي افرشوفي واشتػراغ افقشوئؾ ؾقعطل اهلل مـ
إجر مو ٓ يتحؼؼ فبعض مـ يػتح اهلل ظذ أيدهيؿ  ,وهلذا جتد ادجدديـ يف إمي ـوٕئؿي إربعي
اإلموم أمحد واإلموم موفؽ واإلموم افشوؾعل ومـ جوء بعدهؿ ـوبـ تقؿقف وؽره همٓء افذيـ جددوا
ـون هلؿ أتبوظفؿ ـثر  ,ؾفؾ همٓء أؾضؾ مـ كبل يليت يقم افؼقومي وفقس معف أحد ؟ ٓ بؾ
افـبل أؾضؾ ٕن اهلل تعوػ جعؾ افغويوت فف ؾنذا صحً افقشوئؾ واشتػرغ اإلكسون وشعف يمتقف مـ
مـوزفف افعؾقو وإجر افعظقؿ مو اهلل بف ظؾقؿ  ,ؾعذ اإلكسون أٓ يستعجؾ افـتقجي ويصز ظذ افقشوئؾ.

 ) 7رواه البخاري  )5715(163/1وأحمد  )2448(271/1ومسلم  )447(137/1وال ِّترْ ِمذِيّ  2446وال َّنسائي في الكبرى . 7561
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التدرج
افتدرج مـ إمقر ادفؿي ومو ُيتدرج ؾقف ؾثؿي يشء ٓ يؼبؾ افتدرج وهق إصؾ يف تقحقد اهلل ﷻ ؾفق
مجؾي واحدة وأمو مو ظدا افتقحقد يتدرج ؾقف بحسى احلوجي ـام جوء يف حديٌ معوذ بـ جبؾ وأيب
يؼسؿف ؾقؼقل أؤمـ بؽذا وٓ أؤمـ
مقشك فؾقؿـ ؾوفتقحقد مـ إصقل افذي ٓ جيقز فإلكسون أن ّ
بؽذا  ,كؼقل ٓ تقجد مسوومي ظذ افتقحقد ـام يف ؿقفف ﷻ َ
ض ا ْفؽِت ِ
ُقن بِ َب ْع ِ
ون
َوب َو َت ْؽ ُػ ُر َ
﴿أ َؾت ُْم ِمـ َ
بِ َب ْع ٍ
ض﴾

( افبؼرة ) 82 :

ؾوإليامن ٓبد أن يؽقن توم .

وأمو افعؿؾ وافتػريط يف افصالة وافصقوم واحلجوب ؾقؽقن بحسى مو يؽقن يف إمي يتدرج ؾقفو وٓ
يليت ؾقفو مجؾي ; وهلذا جوء يف احلؾقي ظـ ظؿر بـ ظبد افعزيز (إكك أخوف أن أمحؾ احلؼ ظذ افـوس
مجؾي ,ؾقدؾعقه مجؾي) 8وهذا ـون يف افزمـ ادتؼدم ؾؽقػ بوفزمـ ادتلخر افتل حتتوج فؾسوي يف افػروع .
وـذفؽ افتدرج يؽقن يف تقجقف افرشوفي يبدأ بوٕؿربغ ثؿ يتقشع دـ بعدهؿ ـام يف ؿقفف ﷻ﴿ َو َأك ِْذ ْر
َظ ِش َرت َ
غ ﴾ ] افشعراء. [114:
َؽ ْإَ ْؿ َربِ َ
وصدَ ْع بِام ت ُْم َم ُر َو َأ ْظ ِر ْض َظ ِـ ا ُْد ْ ِ
غ إِكَّو َـ َػ ْق َ
ـوك
ؼـ ِ َ
بدأ بوٕؿربغ ثؿ تقشع دؽي ـام يف ؿقفف ﷻ ﴿ َؾ ْ

ا ُْد ْست َْف ِزئِغ ﴾ ]احلجر ( [)92-94ثؿ تقشع دـ جوء بعدهؿ مـ افقؾقد ويف ظؽوظ وجمـي وؽرهو يف
مقاضع افدظقة حتك تقشع ؾلصبح ﷺ يرشؾ افـوس إػ أؾوق .

 ) 8حكاها الشاطبي في كتابه الموافقات . 848\2
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الركون إىل ألعداء
ِ
يـ
ذـر اهلل أن افرـقن إػ إظداء
﴿و َٓ ت َْر َــُقا إِ َػ ا َّفذ َ
شبى يف رؾع وٓيي اهلل وـػويتف فؼقفف ﷻ َ
ٌ
ِ
ِ
َط َؾ ُؿقا َؾت ََؿ َّسؽ ُُؿ افـ َُّور َو َمو َفؽ ُْؿ ِم ْـ ُد ِ
ون﴾ ( هقد  ) 116 :ؾجعؾ اهلل ثؿرة
ْك َ
ون اهللَِّ م ْـ َأ ْوف َق َ
وء ُث َّؿ َٓ ُتـ َ ُ
ذفؽ رؾع افؽػويي وافقٓيي وافـكة فعبوده ; وهلذا مقآة افؽوؾريـ ظذ ادممـغ شبى رؾع افقٓيي بؾ
﴿و َم ْـ َيت ََق َُّهل ْؿ ِم ْـؽ ُْؿ َؾنِ َّك ُف ِمـ ُْف ْؿ إِ َّن اهللََّ ٓ َ ْهي ِدي
جعؾف اهلل كوؿض مـ كقاؿض اإلشالم ـام يف ؿقفف ﷻ َ
ا ْف َؼقم اف َّظود ِ
حؽام واحدً ا ؾقفؿ  ,ؾؿـ واػ أمي ـوؾرة ظذ
ذفؽ
جعؾ
ؿد
ﷻ
ؾوهلل
)
21
:
ادوئدة
(
﴾
غ
َ
َْ
ً
رؾع فـك اهلل
ادسؾؿغ ؾؼد أخذ حؽؿفؿ وارتػعً ظـف ككة اهلل ؾوفرـقن فؾظودغ يف إظزاز افدكقو ٌ
ﷻ ووٓيتف وتليقده فعبوده .
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